
 
 
 

 

 
Postadresse: 
Moloveien 10 
8002 Bodø 

 
Besøksadresse: 
Storjord 
8255 Røkland 

 
Telefon: 
Direktenummer: 
 

 
E-post:  
Web:  
Org.nr:  

    
 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg:  Faglig rådgivende utvalg 

Møtested: Rognan hotell i Saltdal  

Dato:  05.12.2013 

Tidspunkt: 10:00 - 15:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Jan Nilsen 

Bjørn Karlsen 

Asgeir Jordbru 

Lars Morten Rødaas  

Gisle Sæterhaug 

Zdenek Dvorak 

Geir Jostein Sandmo 

Erling Solvang  

Rune Berg 

Eirik Stendal 

Gudrun Hagalinsdottir 

Otto Jon Navjord 

Hilde Sofie Hansen 

Jan Wasmuth 

Renèe Normann 

 

 
 
 

Leder av utvalget 

Grunneier 

Grunneier 

Leder Fauske/Sørfold 

Daglig leder 

Daglig leder 

Organisasjonssjef 

Styreleder 

Utmarkskonsulent 

Arealplanlegger  

Leder plan/utvikling 

Skogbrukssjef  

Miljøvernsjef 

Miljøvernsjef 

Arealplanlegger  

Statskog Salten (regionleder) 

Saltdal kommune 

Fauske kommune 

Nordland Bonde- og småbrukerlag 

Forum for Natur og Friluftsliv 

Nordland nasjonalparksenter 

Nordland Bondelag 

Forum for Natur og Friluftsliv  

Saltdal kommune, adm.kontaktutv. 

Sørfold kommune, adm.kontaktutv. 

Fauske kommune, adm. kontaktutv. 

Beiarn kommune, adm. kontaktutv. 

Rana kommune, adm.kontaktutv.  

Bodø kommune, adm.kontaktutv.  

Gildeskål kommune, adm.kontaktut 

 

 



   

 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
 

 
side 2 

 

  

Forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Trond Skoglund 

Roger Johansen 

Ole Nilsen 

Reinbeitedistrikt 1 

Reinbeitedistrikt 2 

 

Kommuneplanlegger 

Reiselivssjef 

 

Meløy kommune, adm. kontaktutv. 

NordNorsk reiseliv as 

Rødøy kommune, adm. kontaktutv.  

 

Fra sekretariatet møtte:  

Hanne Etnestad, Ronny Skansen og 

Ole-Petter Rundhaug,  

Observatør: Nordland fylkeskommune 

er invitert til å være med i utvalget 

som observatør, men valgte ikke å 

delta på møtet. 

 

 

                

  

   

 

Følgende medlemmer fra styret møtte:  

Navn   Funksjon  Representerer  

Arne Bjørn Vaag Medlem  Fauske kommune 

Arild Nohr  Medlem  Bodø kommune 

Gudbjørg Navjord Medlem  Beiarn kommune 

Mari Ann Bjørkli Medlem  Meløy kommune 

Lars Kr. Evjenth  Medlem  Sørfold kommune  

Torsten Simonsen          Medlem  Rødøy kommune 

Anfinn Pavall   Varamedlem  Sametinget  

    (møtte for Mats Jonas Pavall)   
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Følgende medlemmer fra styret møtte ikke:  

Navn                              Funksjon Representerer 

Mats Jonas Pavall Medlem Sametinget  

(vara møtte) 

Siv Mossleth Styreleder Saltdal kommune 

(vara møtte ikke) 

Johan Petter Røssvoll Medlem Rana kommune 

(vara møtte ikke) 

Eva-Stina Anderson Medlem Sametinget 

(vara møtte ikke)  

Hilde Furuseth Johansen Medlem Gildeskål kommune 

(vara møtte ikke)  

Lisa Mari Blind Medlem Sametinget 

(vara møtte ikke) 

Hilde Skogsholm Medlem Nordland Fylkeskommune 

(vara møtte ikke) 

Per Ole Andersen Oskal Medlem Sametinget  

(vara møtte ikke)  

 

 

Program for dagen  

 Reiselivsstrategi og folkehelse – Orientering ved Kai Breivoll og Tomm Jensen, Nordland 

Fylkeskommune 

 Områder for samarbeid med nasjonalparkstyret – presentasjon ved leder av faglig rådgivende utvalg – 

Jan Nilsen   

 Bestillingsdialogen 2014 – sekretariatet nasjonalparkstyret   

 Møteplan for faglig rådgivende utvalg 2014  

 Eventuelt 
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Møtet:  

 Arne Bjørn Vaag var møteleder.  

 Nordland Fylkeskommune v/ Kai Breivoll orienterte om reiselivsstrategi i Nordland.  

 Nordland Fylkeskommune v/ Tomm Jensen orienterte om folkehelseutfordringer i Nordland. 

 Leder av faglig rådgivende utvalg Jan Nilsen innlegg om veien videre for utvalget.  

 Leder for faglig rådgivende utvalg utarbeider forslag til møteplan for 2014 etter samordning med 

styrets møteplan.    
 

Generelle innspill:  

 

- Samhandling forvaltere/FT/SNO i forhold til opplæring/veiledning av barn og unge bør 

prioriteres 

- Nordlendingen kan bli inspirert til hverdagstrim via kjendis-reportasjer  fra nasjonalparkene 

og aktiv formidling av verne-verdier 

- Kulturminnene innenfor verneområdene bør synliggjøres bedre 

- Elever i videregående skole bør motiveres til økt bruk av verneområdene  

- Sjunkhatten er en krevende nasjonalpark med alpine fjell – lettest å besøke via båt  

- Grunneierne i Øvre Valnesfjord har vært nødt til å kjempet for sine rettigheter i verneplan-

prosessen og møter liten forståelse hos offentlige myndigheter når parken er etablert 

- Det bør legges bedre til rette for å bruke helikopter og snøskuter til transport av 

funksjonshemmede med hytter innenfor verne-områdene. Dette bør tas opp med overordnet 

myndighet.  

• MNNPS burde vært med i Folkehelsealliansen i Nordland 

• Faglig rådgivende utvalg bør få delta på befaringer i lag med styret 

• Dagens brukskonflikter mellom reindrift og forvaltning bør løses via omforente spilleregler 

og arealbrukskart 

• Det bør lages en juridisk betenkning om hva eierskap i forhold til infrastruktur som bruer m.v. 

innebærer 

• Disponible midler må benyttes til tilrettelegging både innenfor og utenfor verneområdene 

• NP-styret bør sette «verdensarv» på dagsorden og det foreligger konkrete forslag som styret 

bør vurdere. Sørfold kommune har fattet positivt vedtak i forhold til Rago som del av et 

«Verdensarvområde» 
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Innspill til C-lista for 2014: 
- Bør synliggjøre totalkostnadene ved prosjektene og andre samarbeidsparters bidrag 

- Fjerning av fremmede treslag viktig og en bør sjekke ut om det finnes midler på LD’s budsjett 

som kan omdisponeres til formålet 

- Fjerning av plantet gran i verneområdene er en tapt kamp – umulig å stoppe spredning 

- Det er med beklagelse en registrerer negative holdninger til plantede granbestand 

- Bør vurdere bruk av lokale entreprenører til gjennomføring av tiltak i regi av 

nasjonalparkforvaltningen – vil bidra til økt lokal oppslutning om vernet 

- Hva er hensikten med å bruke ressurser til registrering av kjørespor etter barmarkskjøring?. 

Hvordan er tidligere utførte kartlegginger fulgt opp av styret? 

- Er hovedsatsingene «Ivaretakelse naturverdier», «Opprydding/søppel» og «Tilrettelegging»  

strategiske satsinger eller noe en oppsummerer etter at tiltakslista er ferdig?  

- Nordland nasjonalparkssenter mener prosjektet «Viewpoint Arctic Circle»   bør prioriteres 

høyere på C-lista 

- Hovedinnfallsporten Hola i Valnesfjord  er ikke tilgjengelig i vinterhalvåret og styret bør 

engasjere seg i dette prosjektet 

- Fauske kommune har valgt Fridalen som hovedinnfallsport  vinterstid og Hola som 

innfallsport sommerstid 

- Felles satsing i forhold til opprydding og innsamling av søppel ses på som positivt 

- Økonomisk bidrag via C-lista til Fjelltjenestens transport til åpne foreningshytter innebærer en 

forfordeling i forhold til andre aktuelle transportører. Burde ikke også JFF-hyttene vært 

prioritert i en slik sammenheng? 

- Viktig å bruke ressurser til å kartlegge brukernes opplevelser i nasjonalparkene. Det finnes 

ressurser i regionen som kan bidra i dette arbeidet. 

- Positivt engasjement fra kommunene i årets dialog og utvalget ønsker flere og tidlige innspill i 

forhold til 2015.  

 

Sørfold kommune 
Rago np 

• Søppeldunk Sandfallmoen (20 000,-) + årlig tømming (10 000,-) kr 30 000,- 

• Lakshola servicebygg - reele kostnader kr 70 000,-              kr 50 000,- 

Sjunkhatten np 

• Parkeringsplass Storbakken + Sti / veg til hovedsti ca. 170 m 

 

Statskog Salten 

Tilskudd til opprusting av Balvannsveien 2014,  

tot. kostnader ca. 1,2 mill.                                        kr 100 000,- 
 


